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Прњавор, децембар 2017. године 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

за општину Прњавор  

општине 

за просторно уређење 



На основу члана члана 20. и 21. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник 

Републике Српске", број 111/13 и 106/15),члана 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број 97/16),члана 37. Статута општине 

Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 15/17), члана 161. став 1, члана 

175. став 2,члана 190. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор ("Службени 

гласник општине Прњавор", број 21/17 и 32/17),Скупштина општине Прњавор на ___. 

сједници одржаној дана __.__.2017.године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор 

 

Члан 1. 

Приступа се изради локалног плана управљања отпадом за подручје општине 

Прњавор. 

Члан 2. 

Израдомлокалног плана управљања отпадом дефинишу се циљеви управљања 

отпадом на подручју општине Прњавор, у складу са Стратегијом управљања отпадом за 

период 2017-2026. године, као и мјере и носиоце активности за постизање циљева. 

Члан 3. 

Начелник општине ће поред именовања координатора за израду локалног плана 

управљања отпадом, именовати радну групу од најмање 5 чланова чији ће састав 

чинити представници јединице локалне самоуправе надлежни за послове заштите 

животне средине, послове привреде, финансија, просторног уређења, представници 

предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других организација који се 

баве заштитом животне средине укључујући и организације потрошача. 

Члан 4. 

 Локални план управљања отпадом треба да садржи: 

- очекиване врсте, количине и поријекло укупног отпада на територији, 

- очекиване врсте, количине и поријекло отпада који ће бити искоришћен или 

одложен у оквиру територије обухваћене планом, 

- очекиване врсте, количине и поријекло отпада који ће се прихватити из других 

јединица локалне самоуправе, 

- циљеви који треба да се остваре у погледу поновне употребе и рециклаже отпада 

у области која је обухваћена планом, 

- програм сакупљања отпада из домаћинстава, 



- програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава, 

- програм сакупљања комерцијалног отпада, 

- програм управљања индустријским отпадом, 

- приједлоге за поновну употребу и рециклажу отпада, 

- програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном 

отпаду, 

- програм развијања јавне свијести о управљању отпадом, 

- локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, 

укључујући и податке о локацијским условима, 

- мјере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мјере за 

поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, 

- мјере санације неуређених депонија, 

- надзор и праћење планираних активности и мјера, 

- процјену трошкова и изворе финансирања за планиране активности, 

- могућности сарадње између двије или више јединица локалне самоуправе, 

- рокови за извршење планираних мјера и активности, 

- друге податке, циљеве и мјере од занчаја за ефикасно управљање отпадом. 

Члан 5. 

Локални план управљања отпадом доноси се на период од пет година. 

Члан 6. 

Локални план управљања отпадом проћи ће процедуру прибављања сагласности 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, те 

процедуру нацрта и приједлога који ће се доставити Скупштини општине Прњавор на 

усвајање. 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Прњавор". 

 

Број:01-___-___/17 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:__.__.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор ________________________ 

 Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 
 Садржан је у члану 20. и 21. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник 

Републике Српске", број 111/13 и 106/15), којим је прописано да Скупштина јединице 

локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве 

управљања отпадом на свом подручју у складу са Стратегијом, као и мјере и носиоце 

активности за постизање циљева, а по предходно прибављеној сагласности 

Министарства, и у члану 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члану 37. Статута општине Прњавор ("Службени 

гласник општине Прњавор", број 15/17), члану 161.став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 21/17 и 

32/17) којима је дато у надлежност Скупштини доношење оваквих одлука. 

Члан 190. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор прописује да се 

приједлог општег акта подноси у облику у коме се доноси општи акт. 

 Одредбама чланa 175. став 2. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор 

("Службени гласник општине Прњавор", број 21/17), прописано је да сеизузетно у 

одређеним случајевима када се ради о мање сложеним актима или уколико то 

захтијевају хитне или друге околности, општи акти се могу скупштини предлагати и 

доносити у скраћеној процедури у форми приједлога. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
  
 Управљање отпадом у Републици Српској уређено је Законом о управљању 

отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13 и 106/15), којим су 

постављене основе за успостављање система управљања отпадом, а које представљају 

дјелатност од општег интереса и подразумјевају спровођење прописаних мјера за 

поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и 

одлагања отпада. 

Чланом 15. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске", број 111/13 и 106/15) прописано је да у циљу планирња управљања отпадом 

уРепублици Српској се доносе плански документи, између осталих и локални план 

управљања отпадом, који мора бити у складу са Стартегијом управљања отпадом у 

Републици Српској за период 2017-2026. године. 

Скупштина јединице локалне самоуправе на основу члана 20. Закона о 

управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13 и 106/15) 

доноси локални план управљања отпадом, којег припрема одјељење јединице локалне 

самоуправе надлежно за послове заштите животне средине у сарадњи са другим 

организационим јединицама надлежним за послове привреде, финансија, просторног 

уређења, као и са представницима привредних друштава, односнпо предузећа, 

удружења, стручних институција, невладиних и других организација које се баве 

заштитом животне средине, укључујући и организације потрошача. 

Чланом 21. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске", број 111/13 и 106/15) уређен је садржај доношења локалног плана управљања 

отпадом, као појединачног докумнета, те временски период на који се исти доноси. 

Одредбама чланa 175. став 2. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор 

("Службени гласник општине Прњавор", број 21/17), прописано је да сеизузетно у 

одређеним случајевима када се ради о мање сложеним актима или уколико то 



захтијевају хитне или друге околности, општи акти се могу скупштини предлагати и 

доносити у скраћеној процедури у форми приједлога. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове oдлуке нису потребна материјална средства.  

 

 

 

 

 

 


